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HOTĂRÂREA 
nr. 5201 din 01.09.2015 

 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara reunit în şedinţa din data de 01.09.2015, 
în conformitate cu prevederile art. 76 din Carta Universitară, şi prevederile art. 213 al. 13 din 
L.E.N. nr. 1/2011, 

Având în vedere propunerile facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaţilor şi 
studenţilor, emite prezenta       

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă calendarul concursului de dosare privind directorii Departamentului de 
calitate, Departamentului de practică și Departamentului I.D.I.F.R.E.P., astfel: 

 
-  04.09.2015 – 07.09.2015 până la ora 1300 depunerea dosarului la Secretariatul 

Rectoratului cu următoarele documente: 
 CV 
 Plan managerial 

-  08.09.2015 desfășurarea concursului în Sala de ședințe a Consiliului de Administrație 
începând cu ora 1100. Concursul va consta în prezentarea planului managerial în fața 
Consiliului de Administrație/Consiliul Departamentului I.D.I.F.R.E.P. 

- 09.09.2015 – afișarea rezultatului concursului pentru directorii de departamente pe site-ul 
USAMVBT de către Consiliul de Administrație/ Consiliul Departamentului 
I.D.I.F.R.E.P. 

- 11.09.2015 – validarea concursului de către Senatul universitar. 
În cazul directorului Departamentului I.D.I.F.R.E.P. candidații trebuie să fie cadre didactice 
având gradul didactic de conferențiar sau profesor universitar cu competențe certificate în 
domeniul ID/IFR/EP. 

 
Art.2. Se avizează și se transmite la Senatul universitar pentru aprobare propunerile 

CLCHC de taxe pentru susținerea cheltuielilor cu întreținerea animalelor în unitățile 
experimentale.  

Art.3. Se aprobă cererea dlui conf.univ.dr. Sorin Bungescu înregistrată cu nr. 5085 din 
19.08.2015, de solicitare a unui împrumut din 01.08.2015 pentru proiectul Cod PN-II-PT-PCCA-
2013-4-0219 (ConsTillTech). 

Art.4. Se aprobă solicitarea nr. 5134/26.08.2015 referitoare la dotarea unui laborator. 
Art.5. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor doctoranzi și cadre didactice. 
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Art.6. Se aprobă achitarea de către universitate a unei sume la Autoritatea Națională 
pentru Cercetare Științifică și Inovare. 

Art.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe 
pagina de internet a universităţii. 

 
 

        Rector,     Secretar şef, 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan                            Ing. Arany Enikö 

 
Cancelar general, 

Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 


